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يائسگيميزان آگاهي زنان شهر رشت درباره بررسي

١اميشهره س

25/7/88تاریخ پذیرش: 1/5/88تاریخ دریافت: 
چكيده

ن پژوهش ين هدف از ايباشد. بنابرايميافتن دوره باروريان يو پايم قاعدگيقطع دايزنان و به معنياز زندگيعيطبيمرحله ايائسگي: پيش زمينه و هدف

باشد.يميائسگيزنان شهر رشت در باره عالئم و عوارض ين آگاهزاين مييتع

سال ساکن در نقاط مختلف شهر رشت براسـاس نمونـه گيـري    ٢٠و زنان باالتر از مقطعي انجام گرفت.-تحقيق به روش بررسي توصيفي:كارمواد و روش

توام نامهپرسشاطالعات گردآوري شده با استفاده از ن گرديد.ينفر تعي٧٠٠صددر٩٥و ضريب اطمينان درصد٥دقت باتصادفي انتخاب شدند و حجم نمونه 

شد.استفاده از آزمون آماري كاي اسکوئر براي تجزيه و تحليل با مصاحبه بدست آمد.

داشـتند.  يائسـگ يه عالئم و عـوارض  اد در باريزيدرصد آگاه٧١/١١متوسط، يدرصدآگاه٧٢/٣٠،کميدرصد آگاه٥٧/٥٧از کل افراد مورد مطالعه:هايافته

سال بوده اند. از لحاظ تحصـيالت حـدود   ٢٠-٢٩داشته اند در گروه سني يائسگيبيشترين درصد زنان مورد مطالعه كه آگاهي زيادي در باره عالئم و عوارض 

سـواد,  يبسال,٤٠-٤٩داشته اند در گروه سنييائسگيمورد دانشجو و متاهل بوده اند. بيشترين درصد آنان كه آگاهي كمي دردبيرستان و باالتر، متولد شهر,

دانند و بيشترين درصد آنـان  يمرا براي افراد الزم و ضروري يائسگيآموزش در زمينه  عالئم و عوارض ،درصد از افراد مورد مطالعه١٤/٩٥خانه دار بوده اند.، 

ون ذکر نموده اند.بهترين راه كسب اطالع دراين زمينه را از طريق راديو وتلويزي

گردد.يمه يآموزش براي شناخت و آگاهي بيشتر توص,يائسگيتوجه به ميزان پائين آگاهي زنان در مورد عالئم و عوارض با:يريجه گينتبحث و

عالئم و عوارض ،يائسگي،آگاهي,زنان:هاكليد واژه

۱۳۸۸زمستان ،۲۳۳-۲۳۹صرم، اچه، شماره هفتمدورهفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 

۰۱۳۱-۳۲۲۰۰۶۶نمابر۰۱۳۱-۳۲۲۳۰۲۱رشت دانشكده علوم دانشگاه گيالن تلفن ،گيالنآدرس مكاتبه:

Email: sh_seyam@ yahoo.com

عضو هيات علمي دانشكده علوم دانشگاه رشت گيالن ،هداشتكارشناس ارشد آموزش ب۱

مقدمه

ماهانه و پوز يمنو به معنيونانيشه ي(منوپوز) از دو ريائسگي

گرفته شده است و به مفهوم توقف عادت ماهانه ،متوقفيبه معن

قطـع  يائسـگ ييعلـت اصـل  اسـت. يافتن قـدرت بـارور  يان يو پا

ينرات هورمـو ييتغ. )۱(شدبايميعيطور طبهها بت تخمدانيفعال

د، زنـان را مسـتعد بـه    يـ آيبوجـود مـ  يائسگيکه در يموثر و قو

اسـتئوپروز،  ي،و عروقـ يقلبيهايماريب،ش کلسترول خونيافزا

يکيعوامل ژنت. )۸،۲(کند يمر ميآلزاياستخوان و حتيشکستگ

امـا  .)۱۱،۹(افـراد مـوثر باشـد   يائسـگ يتواند در سن يميو نژاد

ز يـ نيطـ ياز عوامـل مح يتعـداد يو نژاديکيعالوه بر عوامل ژنت

عالوه . )۱۲(ر قرار دهنديها را تحت تاثون تخمدانيتوانند فونکسيم

يهافاکتور،ديزان مواليم،هيگار، تغذيچون مصرف سيعوامل،نيبر ا

مطــرح يائســگير گــذاردر ســن يبــه عنــوان عوامــل تــاثياجتمــاع

شـده اسـت   هـا انجـام  نـه ين زميـ هم در اييهايباشند، که بررسيم

گار اتفـاق  يها چـون سـ  از آنيتنها در مورد نقش بعضيول.)۱۲،۹(

ائسـه  يرتـر از زنـان الغـر    يزنان چاق د.)۱۳،۹-۱۵نظر وجود دارد (

ر يکه در مناطق سردسـ يکشند و زنانيگار ميکه سيزنانشوند،يم

يائسـگ يمتوسط سـن  .)۱۶شوند (يائسه ميزودتر کنند،يميزندگ

طيشرا،مختلفييايجغرافيدر نواحير قابل توجهطوه بيعيطب
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ــاد ــاعي،اقتص ــيمح،ياجتم ــعه  ،يط ــطح توس ــس و يافتگي

،متفـاوت اسـت  ،مختلـف يو رفتـار يستيزيهايژگيطور ونيهم

سـال  ۸/۵۳وانيدر تـا يعـ يطبيائسـگ ين سن يانگيه مکيطورهب

ژاپـن  ،)۱۹سـال ( ۴/۵۱کـا  ي)، امر۱۸سال (۵۱ا يدر استرال،)۱۷(

،)۱۰سال (۵۱فنالند ،)۲۱سال (۴/۴۸ه يجرين،)۲۰سال (۳/۴۹

،)۲۳سال (۷/۵۰کا يمرآماساچوست ،)۲۲سال (۲/۵۱يچکسلواک

شـمار  يبـ يائسگيعالئم ) بدست آمده است.۲۴سال (۹/۴۸قا يافر

کنـد يمـ را تجربـه ن هـا چ کس همـه آن يخوشبختانه هيول،است

ــا.)۲۵( ــد ازي ــم عبارتن ــ: گرن عالئ ــ،يگرفتگ ــرق ،يبرافروختگ تع

يائسـگ ي)عـوارض  ۲۶جـه ( يسـر گ ،ضعف،يخستگيگاه،ينهاناگ

ــت از  ــارت اس ــوک:عب ــتخوانيپ ــ،اس ــدانيآتروف ــاهش ،هاتخم ک

ـ ،زنانـه يجنسـ يهـا هورمون ،اضـطراب ،ش وزنيافـزا ،يابوخـ يب

.)۲۶،۱۶ادرار (يارياختيبيو گاهيافسردگ

ائسـه اغلـب از نداشـتن    يدهـد کـه زنـان    يمـ نشان هاگزارش

از يکــيآمـوزش  برنـد. يمــن دوران رنـج  يـ اطالعـات مربـوط بــه ا  

. )۲۷(باشـد يمنه ين زميزنان در ايمند سازنتوايهان راهيترمهم

زنـان  يرا بـرا يزنـدگ دتوانـ يميسگائيم و عوارض ياز عاليآگاه

آنان را کـاهش دهـد  يو روانيتر کند و مشکالت روحائسه راحتي

زنـان شـهر   يزان آگاهيميابين پژوهش به ارزين در ايبنابرا. )۲۸(

م. يپرداختيائسگيمورد رشت در

هامواد و روش

زنـان  وباشـد. يمـ ١اين بررسي يك مطالعه توصـيفي مقطعـي  

ــاالتر از  ســال ســاكن نقــاط مختلــف شــهر رشــت براســاس   ۲۰ب

حجم نمونه بر اسـاس فرمـول   گيري تصادفي انتخاب شدند ونمونه

n=Z2(1-α/2)pq/d2ــاو ــت ب ــد۵دق ــان  درص ــريب اطمين و ض

اطالعات گردآوري شده با ين گرديد.ينفر تع۷۰۰به تعداددرصد۹۵

دست آمد. ه توام با مصاحبه بنامهپرسشاستفاده از 

1 Descriptive-cross sectional

سواالتي در باره مشخصات دموگرافيـك  نامهپرسشاولبخش 

،شـغل ،محل تولـد ،التيزان تحصيمانند سن، مافراد مورد بررسي

سواالتي دررابطه با موضـوع  نامهپرسشو بخش دومت تاهل يوضع

يهـا راه،عـوارض ،عالئـم ،يائسـگ يشامل سن شروع اصلي تحقيق

ت بسـته جـواب   در قالب سوااليائسگيو کنترل عوارض يريشگيپ

بـا مطالعـه جديـدترين    نامـه پرسـش Validityطرح ريزي گرديد. 

و كنتـرل  Pretestingمنابع و نشـريات پـس از بـازنگري و انجـام     

مجدد آماده گرديد.

گران آموزش يافته بـا مراجعـه بـه منـازل افـراد مـورد       پرسش

طور تصادفي انتخاب شده بودند از طريق مصـاحبه بـا   هبررسي كه ب

طـور اختيـاري بـه   ه را تكميـل نمودنـد. افـراد بـ    نامـه رسشپزنان 

افراد مورد هانامهپرسشيپس از جمع آوردپاسخ دادننامهپرسش

،م شـدند يکسب شده به سه گروه تقسـ يهامطالعه بر اساس نمره

افـراد  ،کـم يبود در گـروه آگـاه  ۱۵تر از که نمره آنان کميافراد

نمـره  يمتوسط و افـراد دارا يهدر گروه آگا۳۰تا ۱۵نمره يدارا

شدند.اطالعات محرمانه ياد طبقه بنديزيبه باال در گروه آگاه۳۰

تحليل آماري از آزمـون آمـاري   جهت تجزيه وو بدون ذكر نام بود.

استفاده گرديد. spssنرم افزار ور يكاي اسكو

هايافته

طـور  ه نفر زن از نقاط مختلف شهررشت ب۷۰۰دراين پژوهش

درصـددر  ۵۷/۳۵ن درصـدآنان  يشـتر يکـه ب انتخاب شدند.يدفتصا

ن دو ير بياسکويش کايداشتند. انجام آزماسال قرار۴۰-۴۹گروه 

يائسـگ يآنان در باره يزان آگاهيو مير سن افراد مورد بررسيمتغ

).p>۰/ ۰۰۱(را نشان داده استيداريرابطه معن
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و سنيائسگين مورد مطالعه برحسب ميزان آگاهي در باره توزيع فراواني و درصد زنا):۱(جدول شماره 

آگاهي 

سن

جمعزيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

سال۲۹-۲۰

سال۳۹-۳۰

سال۴۹-۴۰

سال وباالتر۵۰

۵۳

۱۰۸

۱۲۵

۱۱۷

۱۵/۱۳

۸۰/۲۶

۰۲/۳۱

۰۳/۲۹

۴۹

۶۱

۷۴

۳۱

۷۹/۲۲

۳۷/۲۸

۴۲/۳۴

۴۲/۱۴

۲۵

۱۹

۲۲

۱۶

۴۹/۳۰

۱۷/۲۳

۸۳/۲۶

۵۱/۱۹

۱۲۷

۱۸۸

۲۲۱

۱۶۴

۱۴/۱۸

۸۶/۲۶

۵۷/۳۱

۴۳/۲۳

۴۰۳۱۰۰۲۱۵۱۰۰۸۲۱۰۰۷۰۰۱۰۰جمع

،يسـواد و ابتـدائ  يبـ درصـد ۵۷/۴۶الت يزان تحصياز لحاظ م

التشـان در  يآنـان تحص درصـد ۷۱/۲۲و يراهنمـائ درصد۷۲/۳۰

يراد مـورد بررسـ  افـ درصـد ۴۳/۷۵رستان و باالتر بـود.  يحدود دب

آنـان در روسـتا متولـد شـده بودنـد.      درصـد ۵۷/۲۴متولد شهر و 

۷۱/۱۹خانـه دار درصـد ۱۴/۲۹ين درصد افراد مورد بررسيشتريب

شـغل آزاد درصـد ۸۶/۲۱دانشـجو و  درصـد ۷۲/۱۱کارمنددرصد

متاهل بودند. جدول درصد۱۴/۴۵آنان مجرد و درصد۲۵داشتند. 

زان يـ مـورد مطالعـه را بـر حسـب م    زنـان يزان آگـاه يم۲شماره 

شـود  يمـ طـور کـه مالحظـه    همـان . دهـد يمـ التشان نشان يتحص

اد در مـورد عالئـم وعـوارض    يـ زيکـه آگـاه  ين درصد زنانيشتريب

التشـان در حـدود   يزان تحصيـ مدرصـد ۲۹/۶۸داشته انديائسگي

کـم در  يکه آگاهين درصد زنانيشتريپلم و باالتر بوده است و بيد

سواد بـوده انـد. بـا انجـام     يبدرصد۸۱/۵۸داشته اند يائسگيمورد 

الت افـراد  يزان تحصـ يـ ن ميبيدارياسکوئر رابطه معنيآزمون کا

وجـود دارد يائسـگ يآنان در رابطه با يزان آگاهيبا ميمورد بررس

)۰۰۱ /۰<p.(

و ميزان تحصيالتيائسگياره دربتوزيع فراواني و درصد زنان مورد مطالعه برحسب ميزان آگاهي):۲(جدول شماره 

آگاهي

ميزان تحصيالت

جمعزيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

بيسواد و ابتدايي

راهنمايي

دبيرستان وباالتر

۲۳۷

۱۰۲

۶۴

۸۱/۵۸

۳۱/۲۵

۸۸/۱۵

۸۲

۹۴

۳۹

۱۴/۳۸

۷۲/۴۳

۱۴/۱۸

۷

۱۹

۵۶

۵۴/۸

۱۷/۲۳

۲۹/۶۸

۳۲۶

۲۱۵

۱۵۹

۵۷/۴۶

۷۲/۳۰

۷۱/۲۲

۴۰۳۱۰۰۲۱۵۱۰۰۸۲۱۰۰۷۰۰۱۰۰جمع

زنان مورد مطالعه بـا محـل تولـد آنـان در     يزان آگاهيرابطه م

ن يشتريب. شوديمطورکه مالحظه همانآمده است.۳جدول شماره 

عوارض اد در رابطه با عالئم ويزيدرصد افراد مورد مطالعه که آگاه

زنان مورد يزان آگاهيرابطه ماند.ر بودهمتولد شه. داشتنديائسگي

مـنعکس  ۴را با شـغل آنـان در جـدول شـماره     يائسگيمطالعه در

ين درصد زنانيشتريب. شوديطور که مالحظه مهمان. ده استيگرد

۱۲/۴۵داشـتند  يائسـگ ياد در بـاره عالئـم وعـوارض    يزيکه آگاه

کـم در  يکه آگـاه ين درصد زنانيشتريدانشجو بوده اند و بدرصد

) خانه دار بودند. در رابطـه بـا  درصد۴۸/۳۶(داشتنديائسگيمورد 

بـا يائسـگ يآنان در مـورد  يزان آگاهيمطالعه با مموردشغل افراد

ديـ گردمشـاهده يدار آمـار ياسکوئر رابطه معنـ يانجام آزمون کا

)۰۰۱ /۰<p(. زنـان مـورد   يزان آگـاه يـ رابطـه م ۵جدول شماره

دهـد.  يمـ ت تاهـل آنـان نشـان    يبا وضـع يائسگيمطالعه را در باره

اد در مـورد مـورد   يـ زين درصد افراد مورد مطالعه که آگاهيشتريب

ق يـ ن تحقيايهاافتهي.متا هل بوده انددرصد۵۶/۴۷نظر داشتند 

زنـان مـورد مطالعـه در بـاره     يزان آگـاه يـ ن ميدر مورد ارتباط بـ 
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اسـکوئر اخـتالف   يت تاهل آنان با انجام آزمون کايبا وضعيائسگي

۶جـدول شـماره  .)p>۰/ ۰۰۱(را نشـان داده اسـت  يداريمعن

د آنان در باره لزوم يبا عقايبررسموردالت افراديزان تحصيرابطه م

يطورهبدهد يمرا نشان يائسگيعوارض نه عالئم ويآموزش در زم

ــه  ــه مالحظـ ــکـ ــتريب. گـــردديمـ ــورد  يشـ ــراد مـ ــد افـ ن درصـ

داننـد. يمـ ينـه را ضـرور  ين زميدر اآموزشدرصد۱۴/۹۵يبررس

ن منـابع و  يتـر رابطه با مهـم د افراد مورد مطالعه درين عقايرابطه ب

نـه کسـب اطالعـات الزم در مـورد مسـائل      يآموزش در زميهاراه

مـنعکس  ۷در جـدول شـماره   يآگـاه زانيـ مـذکور و م يبهداشت

ورد ن درصد افراد ميشتريشود بيمطور که مشاهده همان. باشديم

ق ين اطالعات را از طريارائه اين راه برايبهتردرصد۹۳/۳۰يبررس

.ون ذکر نموده انديزيو و تلويراد

ومحل تولديائسگيتوزيع فراواني و درصد زنان مورد مطالعه برحسب ميزان آگاهي در مورد):۳(جدول شماره 

آگاهي   

محل تولد   

جمعزيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

شهر

روستا

۲۹۷

۱۰۶

۷۰/۷۳

۳۰/۲۶

۱۶۲

۵۳

۳۵/۷۵

۶۵/۲۴

۶۹

۱۳

۱۴/۸۴

۸۶/۱۵

۵۲۸

۱۷۲

۴۳/۷۵

۵۷/۲۴

۴۰۳۱۰۰۲۱۵۱۰۰۸۲۱۰۰۷۰۰۱۰۰جمع

غلو شيائسگيتوزيع فراواني و درصد زنان مورد مطالعه برحسب ميزان آگاهي در باره :)۴(جدول شماره 

آگاهي 

شغل 

جمعزيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

كارمند

كارگر

شغل آزاد

خانه دار

دانشجو

۵۸

۹۱

۹۴

۱۴۷

۱۳

۳۹/۱۴

۵۸/۲۲

۳۳/۲۳

۴۸/۳۶

۲۲/۳

۶۶

۲۱

۴۷

۴۹

۳۲

۷۰/۳۰

۷۷/۹

۸۶/۲۱

۷۹/۲۲

۸۸/۱۴

۱۴

۱۱

۱۲

۸

۳۷

۰۷/۱۷

۴۲/۱۳

۶۳/۱۴

۷۶/۹

۱۲/۴۵

۱۳۸

۱۲۳

۱۵۳

۲۰۴

۸۲

۷۱/۱۹

۵۷/۱۷

۸۶/۲۱

۱۴/۲۹

۷۲/۱۱

۴۰۳۱۰۰۲۱۵۱۰۰۸۲۱۰۰۷۰۰۱۰۰جمع

و وضعيت تاهليائسگيتوزيع فراواني و درصد زنان مورد مطالعه برحسب ميزان آگاهي در باره ):۵(جدول 

آگاهي 

وضعيت تاهل

جمعزيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدراوانيفدرصدفراوانيدرصدفراواني

متاهل

مجرد

مطلقه

همسرمرده

۲۱۳

۷۱

۵۲

۶۷

۸۵/۵۲

۶۲/۱۷

۹۰/۱۲

۶۳/۱۶

۶۴

۸۳

۲۱

۴۷

۷۷/۲۹

۶۰/۳۸

۷۷/۹

۸۶/۲۱

۳۹

۲۱

۸

۱۴

۵۶/۴۷

۶۱/۲۵

۷۶/۹

۰۷/۱۷

۳۱۶

۱۷۵

۸۱

۱۲۸

۱۴/۴۵

۲۵

۵۷/۱۱

۲۹/۱۸

۴۰۳۱۰۰۲۱۵۱۰۰۸۲۱۰۰۷۰۰۱۰۰جمع
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و لزوم آموزشيائسگياواني و درصد زنان مورد مطالعه برحسب ميزان آگاهي درباره توزيع فر):۶(جدول شماره 

آگاهي  لزوم 

آموزش

جمعزيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

الزم است

ستينالزم

دانميمن

۳۸۵

۱۲

۶

۵۳/۹۵

۹۸/۲

۴۹/۱

۲۰۲

۹

۴

۹۵/۹۳

۱۹/۴

۸۶/۱

۷۹

-

۳

۳۴/۹۶

-

۶۶/۳

۶۶۶

۲۱

۱۳

۱۴/۹۵

۳

۸۶/۱

۴۰۳۱۰۰۲۱۵۱۰۰۸۲۱۰۰۷۰۰۱۰۰جمع

و منابع كسب اطالع از آنيائسگيتوزيع فراواني و درصد زنان مورد مطالعه برحسب آگاهي درباره ):۷(جدول شماره 

آگاهي

منابع كسب اطالع

جمعزيادمتوسطكم

درصدوانيفرادرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

ي درسي و ساير هاكتاب

نشريات

دوستان و فاميل

يپزشك معالج و مراکزبهداشت

نترنتيا

راديو وتلويزيون

۴۷

۳۴

۸۲

۹۱

۱۴۹

۶۶/۱۱

۴۴/۸

۳۵/۲۰

۵۸/۲۲

۹۷/۳۶

۴۲

۳۲

۴۳

۵۰

۴۸

۵۳/۱۹

۸۸/۱۴

۲۰

۲۶/۲۳

۳۳/۲۲

۱۶

۵

۱۴

۱۳

۳۴

۵۱/۱۹

۱۰/۶

۰۷/۱۷

۸۶/۱۵

۴۶/۴۱

۱۰۵

۷۱

۱۳۹

۱۵۴

۲۱۰

۴۶/۱۵

۴۶/۱۰

۴۷/۲۰

۶۸/۲۲

۹۳/۳۰

۴۰۳۱۰۰۲۱۵۱۰۰۸۲۱۰۰۶۷۹۱۰۰جمع

يريجه گيبحث و نت

يحاصل از بررسيهاافتهيوهش ژافتن به اهداف پيدست يبرا

ل قرار گرفـت.  يه و تحلينفر از زنان مورد مطالعه مورد تجز۷۰۰در

يآگـاه درصـد ۷۲/۳۰کم،يافراد مورد مطالعه آگاهدرصد۵۷/۵۷

اد در رابطه با عالئـم و يزيآنان آگاهدرصد۷۱/۱۱متوسط و فقط 

يافراد جامعه مـا نسـبت بـه برخـ    يداشتند. آگاهيائسگيعوارض 

قات انجام شـده  يکه تحقيطوره ب،تر استنيين پاهاجيهاکشور

و کاسـتر در دانمـارک   )۲۹همکارانش (در بوستون توسط الرکو و

يفراد مورد مطالعه از سطح آگـاه درصد ا۶۰ش از ينشان داد که ب

ر رابطـه  ياسـکو يبا انجام آزمون کا.)۳۰(برخوردار بوده انديخوب

يزان آگاهيبا ميالت افراد مورد بررسيزان تحصين ميبيداريمعن

زان يـ کـه هـر چـه م   يطـور هوجود دارد بيائسگيآنان در رابطه با 

ش ين مورد افـزا يآنان در ايزان آگاهيالت افراد باالتر رفته ميتحص

ن انجام يزنان شهر قزويکه در مورد آگاهيقيدر تحقداشته است.

زنان  مورد مطالعه يالت و آگاهيزان تحصين ميشد نشان داد که ب

نـه  ين زميـ ق حاضر در ايج تحقيوجود دارد با نتايداريرابطه معن

زنـان مـورد مطالعـه در    يزان آگاهين ميب.)۳۱(دينمايممطابقت 

اسـکوئر را انجـام   يز آزمـون کـا  يـ با محل تولد آنان نيئسگايباره 

ر حاصـل نشـد بـه    يـ ن دو متغيـ ن ايبـ يداريرابطه معنيم وليداد

يزان آگـاه يدر ميريگر محل تولد زنان مورد مطالعه تاثيعبارت د

در رابطـه باشـغل افـراد   وجود نداشته اسـت. يائسگيآنان در مورد

با انجام آزمـون  يائسگيدر مورد آنان يزان آگاهيمطالعه با ممورد

کـه  يطـور هبـ ديمشاهده گرديدار آماريرابطه معنيراسکويکا

نـه مـوثر بـوده اسـت.    ين زميآنان در ايزان آگاهيشغل زنان در م

زنان مـورد  يزان آگاهين ميق در مورد ارتباط بين تحقيايهاافتهي

يمـون کـا  ت تاهل آنان با انجـام آز يبا وضعيائسگيمطالعه در باره 

ت تاهل يوضعيعنيرا نشان داده است يدارير اختالف معنياسکو

آنان در باره موضوع مورد نظر داشته يزان آگاهيدر ميريافراد تاث
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ر آموزش يو همکارانش در رابطه با تاثيعيکه شفيقياست. در تحق

انجـام  يائسـگ يو نگرش بهورزان زن در خصـوص  يزان آگاهيبر م

ماننـد  ييهـا ريبا متغيزان آگاهين ميان داد که بج آن نشيداده نتا

ت تاهـل در دو مرحلـه قبـل و بعـد از     يزان سـواد و وضـع  يـ م،سن

يزان آگـاه ين ميرابطه ب.)۳۲(دار وجود دارديآموزش رابطه معن

نـه  يد آنـان دربـاره لـزوم آمـوزش در زم    يـ زنان مورد مطالعه با عقا

مـورد مطالعـه   ن درصـد افـراد   يشـتر يدهـد کـه ب  يمـ مذکور نشان 

د افراد يدانند. عقايمينه را ضرورين زميآموزش در ادرصد۱۴/۹۵

نـه  ين منبـع و راه آمـوزش در زم  يمورد مطالعه در رابطه با مهمتـر 

ن يشـتر يدهـد ب يمـ نشـان  يائسـگ يکسب اطالعات الزم در مـورد  

ارائـه  ين روش بـرا يبهتر)درصد۹۳/۳۰(درصد افراد مورد مطالعه

دانند امروزه در اکثـر  يمون يزيو و تلويق راديز طرن اطالعات را ايا

در اطـالع  يل ارتبـاط جمعـ  ين به نقش مطبوعات و وساهانقاط ج

يهـا انجمـن يديـ شـود و بـر نقـش کل   يمـ اشاره يبهداشتيرسان

د يـ نـه تاک ين زميـ در ايآموزش بهداشت و کارکنان مراکز بهداشت

کـا در بـاره   يامر) و ۳۳وان (يکه در کشور تايقاتيدر تحقگردد.يم

افـراد مـورد   درصـد ۴۰ج آن نشان داد که يانجام شده نتايائسگي

کسـب  يجمعـ يهانه از رسانهين زميمطالعه اطالعات خود را در ا

ن يبنـابرا د.يـ نمايمق حاضر مطابقت يکه با تحق.)۳۴کرده بودند (

يکين است که ياشود يمجه گرفته ين بحث نتياز ادر نهايتآنچه 

در زنان  باال يائسگياز بروز عوارض يريشگيپيموثر براياهاز راه

ش يق افـزا يـ ر نگرش و نحوه عملکرد افـراد از طر ييتغيبردن آگاه

ارائـه  مايصـدا و سـ  ها(روزنامهيآموزش در سطح عموميهابرنامه

ن يـ که اباشد يمان)يدانش آموزان و دانشجويبرايدرسيهاواحد

زنـان  يعمـوم يش آگـاه يعـث افـزا  گسـترده با يز در سطحيامر ن

شد.خواهد

يتشکر و قدردان

ن طـرح  يـ اياجـرا يرا بـرا يت همکـار يهاکه نيه کسانيازکل

گردد.يميمانه سپاسگزاريفراهم نموده اند، صم

References:
1.  Abernity K. Preparing for what to expert proof

care mother child. Menopause 1999; 3: 67-70.

2. Harlow BL, Signorello DL. Factors associated

with early menopause. Soc Obstet Gynaecol Ca

2000; 3:9.

3. 3-Barbo DM. Reproductive health care the life

phase. Clin Obstet Gynecol 2002; 4: 1181-8.

4. Carda SN, Bilge SA, Öztürk TN, Oya G, Ece O,

Hamiyet B. The menopause age, related factors

and climacteric symptoms in Turkish women.

Maturitas (30), 1998;30: 37-40.

5. Mamdouh M, Shaaban. The perimenopausal and

contraception. J Climacteric Postmenopause.

1996; 23: 181-2.

6. Salil  SK.  Pimary  care  of  the  perimeno  women.

Prim Care Update Obstet Gynecol 1998; 1: 43-9.

ائسه و ارتباط آن يدر زنان يرات استروژن درمانم. پور جواد.۷

ز يران. پـائ يـ ايبا سرطان پستان.مجله دانشگاه علوم پزشـک 

.۱۹۴-۲۰۰فحاتص،۳،شماره ۱۳۷۸

8. Humphrey CJ. Practical information you need to

know.  J  Home  Health  Care  Nurs 2001; 11:

382,673.

9. Brambilla DJ, Mckinlay SM. Prospective study of

factors affecting age at menopause. J Clin

Epidemiol 1989; 42: 1031-9.

10. Luoto R, Kaprio J. Age at natural menopause and

soci demographic statue in Finland. Am J

Epidemiol 1994; 1: 64-76.

11. Whelan EA, Sandler DP, Mcconnaughey DR,

Weinberg CR. Menstrual and reproductive

characteristics and age at natural menopause. Am

J Epidemiol 1990; 131: 625-32.

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


يائسگيميزان آگاهي زنان شهر رشت درباره بررسي

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1388زمستان، مچهارم، شماره هفتدوره 239

12. Stanford  JL,  Harlge  P,  Brinton  LA,  Hoover  RN.

Factors influencing the age at natural menopause.

J Chornic Dis 1987; 40: 995-1002.

13. Mckinlay SM, Bifano NL, Mckinlay JB. Smoking

and age of menopause in women. Ann Intern Med

1985:103: 350-6.

14.  Speroff L, Glass RH, Kase NG. Menopause and

the perimenopausal transition. In: Speroff L, Glass

RH, Kase NG, Editors. Clinical gynecologic

endocrinology and infertility. 6th Ed.

Philadelphia: Williams & Wilkins; 1999; 643-724.

15. Novak  E,  Berek  JS,  Hillard  PA,  Adashi  EY.

Novak`s gynecology. Lippincott: Williams &

Wilkins; 1996. P.981- 1011.

سالمورزاده،يانتشارات ت،کارنت زنان. تهران.آيدچرن.۱۶

.۵۳۱-۴۲فحات، ص۱۳۷۷

17. - Chang C, Chow SN, Hu Y. Age of menopause of

Chinese women in Taiwan. Int J Gynecol Obstet

1995; 49: 191-2.

18. Do KA, Treloar SA, Pandeya N, Purdie D, Green

AC, Heath AC, et al. Predictive factors of age at

menopause in a large Australian twin study. Hum

Biol 1998; 6: 1073- 91.

19. Gold EB, Bromberger J. Factors associated with

age at natural menopause in a multiethnic sample

of midlife women. Am J Epidemiol 2001; 9: 74-

86.

20. Kono S, Sunagawa Y, Higa H, Sunagawa H. Age

of menopause in Japanese women tends and

recent changes. Maturitas 1990;1: 43-9.

21. Okonofua FE, Lawal A, Bamgbos JK. Features of

menopause and menopausal age in Nigerian

women. Am J Epidemiol 1994; 1:64-76.

22. Magursky V, Mesko M, Sokolik L. Age at the

menopause and onset of the climacteric in women

of martin district. Inter J Fert 1975;1: 17-23.

23. Stanford JL. Hartage P, Brinton LA, Hoover RN,

Brookmeyer R. Factors influencing the age at

natural menopause. J Chron Dis Therapeuti Res

1989; 11:995-1002.

24. Walker AR, Walker BF, Ncongwane J, Tshabalala

EN. Age of menopause in black women in South

Africa. Br J Obstet Gynecol 1984; 8: 797-801.

انتشـارات  ،نها. اصـف يائسگين به ينويان ف. نگرشيمهراب.۲۵

.۱۳۷۹ن، هااصفيدانشگاه علوم پزشک

دانـش  انتشارات،تهران.زنانيهايماريو بييلسون. مامايو.۲۶

.۷۳۲، ص۱۳۷۱،پژوه

، يانتشارات طهور،تهران.آموزش بهداشتيم.مبانيمحسن.۲۷

۱۳۷۵.

28. Schott Baer D, Kotal B. Frequency and

effectiveness of self care actions and menopause

symptoms of middle aged working women. Med

Surg Nurs 2002.

29. Larcoo SA, Polit DF. Women’s knowledge about

the menopause. Nurs Res 1980; 2:1-13.

30.  Kaster A. Change of life anticipation. Attitude

and experiences among middle-age women.

Health Care 1999; 1: 1-13.

ــه سير،زارع حســن زاده غ.۳۱ ــوز،ک ،راد بيس،ســروريري

مجله .يگائسين در خصوص يزنان شهر قزويل. آگاهيدرگ

ــک   ــگاه علــوم پزش ــماره يقــزويدانش وســت ي، پ۲۸ن. ش
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